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داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟ ماسقلا

لا:8 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/9/23

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

نع ثيدحلا لعل لضافلا انخيش .... دمحم وبأ انخيش هللا كايح
ةوخ األ ضعب عم اندوقي ةيذيفنتلا ةينم األ اهتزهجأو سامح ةموكح

ةطرشلا بناجب ًايركسع لخدتت يتلا ماسقلا بئاتك نع ثيدحلا يف
كلذكو ةربصلا يح يف ةوخ اإل لتق ـك ةيلخادلا تايلمعلا عيمج يف

ؤهالء ىلع مكحلا لا زنإ دنعو , ةيميت نب دجسم يف ثدح ام
و ةموكحلا نيب قيرفتلا نم الدب ةوخ اإل لوقي ماسقلا نم ركسعلا

راصنأك ةكرحلا نيب قيرفتلا ب مهل ملسن ةقيقحو ماسقلا و ةكرحلا
لخدتي ألهن كلذو , ركسعك ماسقلا نيب قرفن ال نكلو سانلا ماوعو

عرش ريغب مكحت يتلا ةموكحلا هذه ةسارح يف ةطرشلا لثم هلثم
هللا.

مأباأل تايمسملا انهب ماكح األ ليزنت يف ةربعلا له وه لا ؤسلا و
نم وهف ءيش يف ةطرشلا نع فلتخي ال ماسقلا نأ ىنعمب عفلا,
دودح ىمحي وهو ةربصلا ريغ ىفو ةربصلا يف نيدحوملا لتقي
هلعف قفاوف ةموكحلا هذه نم بابر األ ةيامح ىلع موقيو لب دوهيلا
نم كانه نأ مولعمو ماسقلا و ةطرشلا نيب قيرفتلا متي ةطرشلا لعف
اذام كلذكو , ماسقلا يف يلوالً ةطرشلا يف ًاراهن لمعي ماسقلا يف
ثدحي مث ماسقلا ب قحتلا و سامح ةطرش يف لمعي يذلا جرخ ول
لتقي بهذيو ةيميت نب دجسم وأ ةربصلا يف ثدح ام لثم
نيبو هنيب قرفن نأ الدب ماسقلا يف اذه لوقن لهف كانه نيدحوملا

؟. ةطرشلا

نيدحوملا انناوخ أل بتكت ول نأ كنم ىنمتن بيبحلا انخيش كلذك
مهداهج اودعصي نأو مهاذآ ام ىلع اوربصي نأ ةلا سر نيطسلف يف

نأو , سانلا ماوع مامأ سامح راوع فشكيس يذلا وهف دوهيلا دض
ةوعدف مهملا ظ ىلع اوعدي نأو , ديحوتلا ةملك ىلع اودحوتي

. ةربع نوعرف يف مهلو ةلا حم ال هكلا ملا وظلا ةباجتسم مولظملا



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

مكتليضف نم اوجرنف .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا
_ حافك ؛وبأ اهبتك _.. مكيف هللا كراب اذهاألرم حيضوت

ربنملا الت سارم : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا... لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

األ درجمب ال ةرفكملا لا واألوق واألعفلا قئاقحلا ب ةربعلا نأ كش ال
لطعت يتلا ةموكحلا رصني ال ماسقلا بئاتك نم ناك نمف .. ءامس

ةيعيرشتلا ةيطارقميدلا ذختتو ةيعضولا نيناوقلا ب مكحتو هللا عرش
لوقأ ؛ نيدحوملا انناوخإ تقلا ىلع نيناوقلا راصنأ نيعي وال اجهنم

نأ نولوقي ةزغ يف انناوخإ مظعم نكل ؛ هرفكن فال دجو نإ اذه لثم
بئاتك تحت هئاقبو لمعلا هلا زتعاب إال دجوي نأ نكمي ال اذه لثم

يف بنج ىلإ ابنج اوكراش دق نييماسقلا نأو طقف باالمس ماسقلا
ةموكحلا ةرصن يف راهن ليل نولمعيو نيدحوملا انناوخإ تقلا

.. لزنأ ام ريغب ةمكاحلا هللاو عرشل ةلطعملا

اهئايلوأو اهبابرأ رهاظو ةيعضولا نيناوقلا رصان نم حلا لك ىلع
تارفكملا نم ددعب ىتأ دقف نيدهاجملا و نيدحوملا ىلع اهيعرشمو

ءيشب ناسن اإل يمست ريفكتلا عناوم نم سيلو ةحيرصلا و ةرهاظلا
.. اهريغ وأ ةروكذملا تايمسملا نم

لإل ةبسنلا ب امأو .. ةحيرصلا تارفكملا أردت وال عفشت ال تايمسملا ف
ام ىلع اوربصيو اوبستحي يك مهوعدأ امود انأف ةزغ يف ةوخ
لا تقف ؛ سامح عم مهفرط نم مادصب اوطروتي ال نأو مهباصأ
انل انناوخإ هلقن ام بسحب ةيميت نبا دجسم يف ىرج يذلا انناوخإ
وال مادصلا ب انناوخإ أدبي ملو لئاصلا عفد سنج نم ناك

.. هيلإ اوعس

وهف دوهيلا دض امود نوكي نأ بجي داهجلا و ديعصتلا نأ كش وال
لئاصلا عفدو ةرورضلل ءانثتسا هاوس امو مكدنع لا تقلا يف لص األ

مامأ سامح راوع فشكيس - تلق امك - دوهيلا تقلا ىلع زيكرتلا و
نأ مهيصوأو ، انناوخإ مهسأ يوقيو ديحوتلا ةيار عفريسو , سانلا

.. ديحوتلا ةملك تحت دحوتلل نيداج اوعسي

و ديحوتلا ةيار عفريو نيدحوملا هدابع رصني نأ ىلا هللاعت لأسأ
نيدلا



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

ربنملا نم داوملا نم ددع ةمجرت مكح لوح
؟ ةينمأ عاودل مكل اهتبسن نود

لا:7 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/9/23

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

دقل ةيبرعلا ب ملكتأ - هلل دمحلا -و ينكلو ةيبرع ريغ ةملسم ةاتف أان
يضقاو اهتيأر ةبتكم لضفأ هتدجوف ربنملا اذه ةءارقب هللا ينقزر
ربنملا اذه يف ةدوجوملا بتكلا ةءارق يف تاعاسلا نم اريثك
انخيش ظفحي ناو اريخ هيلع نيمئاقلا يزجي هللانأ لأسا كرابملا

. يسدقملا دمحم وبأ ليلجلا

يذلا يحلا يف ءاسنو راغص ألفطلا ةسردمك لمعا وه:انأ يلؤس
رومأ نم امهريغو ةريسلا و ميركلا نآرقلا ديوجت مهملعأف هنكسا
بتكلا ضعب مهل مجرتأ نإ يل نوحمست لهف مهصخت يتلا نيدلا

يف دوجوملا ديحوتلا لا بشأ مسق ةصاخو ربنملا اذه يف ةدوجوملا
؟ ردصملا و باتكلا مسا ركذ نود ربنملا

يتلا ةقطنملا الن ةئجرملا عم لا دجو عازن يف لخدا ال ىتح
رثكأف ديحوتلا ألله ةعبات ةدحاو ةسردم اهيف دجوت ال اهيف شيعأ
مهتا نم لكو ةيروبقلا ةيفوصلل اهضعبو ةئجرملل ةعبات انه سرادملا
لبق نم هلا قتعا متي مهدقتعمب دقتعي هنا وأ نيدهاجملا بحب

._ نيدهاجملا تخأ ؛ اهبتك _.... ةمكاحلا ةرفاكلا ةموكحلا

ربنملا الت سارم : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا... كظفح ةلضافلا انتخأ

كازجو مهتانبو نيملسملا ءانبأ كب عفنو نيبملا قحلا ىلع كتبثو
هيتبلط ام ةين يه هذه تماد امو . ميلعتلا يف كدهج ىلع اريخ هللا



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

ال ربنملا يف ةدام يأ ةعابطو ريوصتو ةمجرت يف يددرتت فال
مسا زإةلا يف كيلع جرح وال نيملسملا ءانبأ ميلعت يف اهمادختس
كمه مادام كتبلطب وأ كسيردتب وأ كب رضي دق مسا يإ وأ ربنملا
كرابو ءوس لك نم هللا كظفح . نيملسملا ءانبأ عفنو نيدلا رصن

. كيعس يفو كيف

ربنملا يف ةيعرشلا ةنجللا : ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

ةيعيشلا ةلودلا ةموكح هنلعت ام قفو موصن له
؟ اهيف شيعن يتلا

لا:6 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/9/13

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

تبراضت يذلا لا ؤسلا اذه ىلع انوبيجي نأ ميركلا ربنملا نم وجرن
يف شيعن نينمؤملا نم ةلث نحن هيف مزاج نم وال هرمأ يف لا األوق

ةموكحلا و ةعطاقملا تنلعأ دقو ناتسكاب يف باجنبلا ةعطاقم
تاموكحلا نأ عم األدح موي وه ناضمر نم موي لوأ نأ ةيناتسكابلا

األ موي هونلعأ الء ؤهو تبسلا وأ ةعمجلا موي تماص ىرخ األ لودلا و
اورحت ام مهنأ ىلع ليلد اذهو ددحملا مويلا نم نيموي دعب دح
مهيدل نم ضعب انلأس دقو إالبهللا ةوق وال لوح وال رمقلا ةيؤر

األلو تبسلا موي اورطفأو األدح مهعم اوموص : اولا قف طيسب ملع
و ةعامجلا ةقرافم مدع ةجحب اإلسالةيم لودلا لك دنع ناضمر نم
لهأ خالف اهدنع دشرلا و ةيعيش انه ةموكحلا نأ مكيلع ىفخي ال
عبرأ نم رمقلا رووأ تبسلا موي تماص ناتسريزو ناف ملعللو ةنسلا
؟ لمعلا امف لخد دق تقولا و رهاظ أطخلا و حضاو فاألرم نكامأ

روهشلا ةدع ناو باوصلا قفاو ام ةعامجلا نأ مكيلع ىفخي وال
امف انمص امو تبسلا موي انرطفا نحنو ارهش رشع انثا هللا دنع

انرييحي يذلا باوجلا اذهب انيلع لخبلا مدعو ةباج اإل وجرن مكحلا
هللا مكرصنو ريخ فلأ متيزجو انلأس ام اذإ نوبساحم نحنو
؛ اهبتك _.... لطابلا لهأ قولح يف ةكوش مكربنم لعجو مكتبثو

_ قرشلا ناسرف

ربنملا الت سارم : لئاسلا

***

: باوجلا

... لضاف األ انناوخإ .... هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

ةنسلا لهأ ةفلا خم يف إال دشرلا ىرت ال ةيعيش مكتموكح نأ مادام
موي اوماصو ناتسريزو يف هلاالل اوأر دق ةنسلا مكناوخإ مادامو

ةعامجلا ف تبسلا موي مايص ىلع مهوعباتت نأ باوصلا ناكف تبسلا
يف مكناوخإ عم هللا ءاش نإ اورط ففت كلذلو .. قحلا قفاو ام

ناضمر دعب اوضقتو , اناكمو انيد مكيلإ سانلا برقأ مهو ناتسريزو
لكل هللا مكقفو .... هومترطفأ يذلا تبسلا نع اموي هللا ءاش نإ

. ريخ

ربنملا يف ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

مهوخأ مهل :(ذإقلا لجو هللازع لوق لوح
...)؟ حون

لا:5 ؤسلا مقر

23 : رشنلا خيرات
2009/9/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

هللا... ةمحرو مكيلع الم سلا

ميركلا نآرقلا أرقا تنك .. يسدقملا دمحم وبأ زيزعلا يخيش
قلا يتلا ةيلا تلا اآلةي يهابتنا تفلو ءارعشلا ةروس يف اديدحتو
مهل *ذإقلا نيلسرملا حون موق تبذك )): اهيف ىلا عتو هناحبس هللا
تلقف ( حون مهوخأ ) ةلمج يهابتنا تفلف (( نوقتت أال حون مهوخأ
رادصإ ةقلا مع نم مهريغو نوسلفملا ناوخ اإل لعل يسفن يف

نم هيلإ نوعدي ام ريربت يف اآلةي هذه اومدختسي نأ تاهبشلا
هناحبس هللا نأ لوقي نأ مهنم دحاو لعلف ةينطولا ةوخ واأل ةدحولا
اذاملف ةوخ باأل رافكلا هموقو حون نيب علاالةق فصو دق ىلا عتو
ينب عم ةينطولا ةدحولا و ةمحللا و ةوخ األ ىلإ انتوعد نوضراعت
لعف امك اإلسالم ىلإ مهوعدن يكل مهعم ةدحولا ديرن نحنف انتدلج
بيلا ىلع ترطخ ةهبشلا هذه . رافكلا هموق عم الم سلا هيلع حون

ا جهنم عبتي نمم دحأ ينلداج اذإ ىتح درلا كنم عمسأ بتنأ بحأف
هللا مكازج .. هيلع درأ نأ ءوسلا ءاملع نم مهريغ وأ جوعملا ناوخ إل

نيدهاجملا بحأ ؛ اهبتك اإلطةلا.. ىلع ارذعو بيبحلا يخيش اريخ
مهنم تسلو

ربنملا الت سارم : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا... ةمحرو الم سلا مكيلعو

ةوخ باأل دارملا ألن هتركذ اميف مهفعست ال ةهبش هذه لضافلا اناخأ
عم ريثك نآرقلا يف وهو .. نيدلا ةوخأ ال ةليبقلا و بسنلا ةوخأ انه

.. ءايبن نماأل حون ريغ



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

َأال ٌدوُه ْمُهوُخَأ ْمُهَل َقَلا ْذِإ َنيِلَسْرُمْلا ٌداَع ْتَبَّذَك ): ىلا عت قلا
.( َنوُقَّتَت

َأ َصٌحِلا ْمُهوُخَأ ْمُهَل ْذِإَقَلا َنيِلَسْرُمْلا ُدوُمَث ْتَبَّذَك حبساهن:( قولا
.( َنوُقَّتَت ال

ةليبقلا يف ةوخ نماأل عونلا اذه ألن اذهب الل دتس اال مهفعسي وال
، ةيلبق ةدحو وال ةينطو ةدحو ال مهماوقأو ءايبن األ نيب دحوي مل
ق امك ةديقعلا هتقرف ام عمجي ملو نيدلا يف ةموصخلا نم عنمي ملو
اَذِإَف َهَّللا اوُدُبْعا ِنَأ اًحِلا َص ْمُهاَخَأ َدوُمَث ىَلِإ اَنْلَسْرَأ ْدَقَلَو ): ىلا عت لا

، نودحوتي سيلو ، نومصتخي : لمأت ( َنوُمِصَتْخَي ِناَقيِرَف ْمُه
ملا ناسل ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا فصو يف ءاج ام مولعمو

.. ناقرفلا وه نآرقلا هباتكو ( سانلا نيب قرف دمحمو ): الةكئ

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ

فيك
ديحوتلا نع كلاليم يقلي ال يذلا يبأ عم لماعتأ

باال؟ ماكحلا رفكو

لا:4 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/9/23

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

موصيو طقف وهاإلسالم اذه نأ دقتعيو يلصي يبأ نأ وه يلا ؤس
با ديحوتلل يقلي ال همامأ ديحوتلا ىلع ملكتأ نيح نكل يكزيو اضيأ
. بيجتسي وال تاميظنتلا راكفأ نم ركف درجم كاليم ربتعي ال..لب



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

اإلسالم نلعنل ناتسناغفأ سيل نحن يل لوقي هعم يكحا نيحو
بضغل ا ههجو يف ىرأو انايحأ يلع هتوص عفريو هدودح قبطنو
ديدحتلا بو مهرفكو ماكحلا نع ملكتأ امدنع ةصاخو كاليم نم

؟ حهلا اذه يقب اذإ لعفأ اذامف سامح ةموكح

نيذلا ىتح وال انتويب رجهن نأ كلمن وال ةزغ يف شيعن أانن املع
يأ كلمأ وال طابلا تلز ام انأو ةرج. لأل اتويب نوكلمي مهتويب تمده

هللا كراب فالة يف ىمعأ ينوكرتت وال ينوتف أ كلذ نم لحلل ةقيرط
قحلا ةملكب نيعداصلا بو دمحم وبأ انخيشبو مكيف

. ديجملا دبع ؛وبأ اهبتك .... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا

ربنملا الت سارم : لئاسلا

***

: باوجلا

: لضافلا اناخأ هللا... ةمحرو الم سلا مكيلعو

عونخلا ىلع اوباشو اوأشنو اوبرت بالاند يف ماوعلا مه اذكه
وأ قزرلا ىلع افوخ هل دايقن واال مهمكحي نم لك لوبق ىلعو ماكحلل

ةوحصب األةم ىلع هللا نم دقو .. مهاذأو ماكحلا نايغط نم افوخ
ببحو هئادعأ دئاكمب هاّعوو نيدلا ىلإ ديدجلا ليجلا اذه اهب در

نأ كهلإ دمحاف ؛ هتيار ليبس يف داهجلا و ديحوتلا ىلإ ةوعدلا هيلإ
كلذ لبق حكلا ركذتو ؤهالء نم كلعج

ركذتو نايبلا و ةوعدلا يف هل فطلتو هيلإ نسحأو كيبأب قفراو
كتيب رجهت )وال مكيلع هللا ّنمف لبق نم متنك كلذك ): ىلا عت هلوق

؛ بسحو رخآ اتيب كلمت وال ةبعص ةشيعملا فورظ ألن سيل كلهأو
ةظعوملا و ةمكحلا ب قحلا هعامسإو كدلا و ةوعد يف رمتست يكل لب

هلب ءاعدلا يف صلخ وهوأ هعفر ولو هيلع كتوص عفرت وال ةنسحلا
... ليبسلا ءاوس ىلإ ةيادهلا

.. نيدلا كب رصنو كددسو هللا كقفو

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

لدعلا بتاك قيرط نع ضرأ عيب قيثوت مكح نع
؟ عيبلا ةيلمع ءانثأ مهتاطارتشا نم كلذ عبتي امو

لا:3 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/9/23

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيع الم سلا

هبحصو هلآ ىلعو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا
دحأ ههجاو رمأ نع ينبم طيسب لا ؤس يدنع ، دعبو وااله نمو

يلي: امك ةرشابم عوضوملا ،و يئابرقأ

هفيراصم ضعب ءاضقل لا ملا نم غلبم ىلإ يئابرقأ دحأ جاتحا
األ ةعطق عيبب ريكفتلا ب أدبو مةيلا هلويس هدنع نكي ملو ، ةيمويلا

عيقوتلا مزلتسي ضر األ عيب نأ ةبقع كانه ناكو . اهكلتمي يتلا ضر
عيبلا نأ اهنم ، ةديدع رومأ لمتشت لدعلا بتاك دنع ةقيثو ىلع
ءانثأ خالف لصح اذإ هنأو يرفكلا يعضولا نوناقلا قفو متيس
هذه لثم يف لحلا نإف يرتشملا ىلإ ضر األ ةيكلم لقن ةيلمع
لحب قلعتملا و دلبلل يرفكلا يعضولا نوناقلا ىلإ عوجرلا وه ةلا حلا

وه يرفكلا يعضولا نوناقلا نأو ، لكشأ ام ءاهن إل يضار األ تاعازن
. تاءارج اإل عيمج ءاهنإ متي نأ ىلإ دحو األ دنتسملا

ريغل مكاحتلا يف لخاد ةقيثولا هذه ىلع هعيقوت له انه لا ؤسلا ف
يف ضر األ عيبل ىرخأ ةقيرط دجوي ال هنأ ملعلا هللا،عم لزنأ ام

ةموكحلا - لبق نم لّوخملا لدعلا بتاك قيرط نع إال دلبلا هذه
ةميلسلا ةقيرطلا امو ؟ ضر األ ةيكلم تاداهش ةباتكب - ةدترملا

حةلا يف هل زوجي لهو الت؟ ماعملا نم عونلا اذه لمعل ًايعرش
نع هل عفارتي نم ليكوتو ةمكحملا ىلإ بهذي نأ لا كشإ لوصح
حلااال هذه لثم يف نودحوملا هبتك ام ىلإ يداشرإ وجرأ ؟ ةيضقلا
هللا مكازجو الت؟ ماعملا هذه لثمل ىرخأ تاسب مال كانه لهو ت؟

._ ْرَبلا دبع مكوخأ _..... ًاريثك ًاريخ ٍريخ نم هنومدقت امع

ربنملا الت سارم : لئاسلا

***



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

: باوجلا

... لضافلا اناخأ

ريغ ىلإ مكاحتلا سنج نم سيل روكذملا بتاكلا دنع عيبلا قيثوت
، ةموصخلا و لا دنعاإلكش مهمكاحم ىلإ عفال مكاحتت هللامملا عرش
واأل قئاثولا و دوقعلا و قثوت يتلا الت ماعملا عيمج سنج نم وه لب
.. اهنمضو مهنيناوق قفو اهلك يهف ةلودلا نم جرختست يتلا قارو
لص األ نكلو اعبط ملظ نم اولخت ال ةيرادإ نيناوق نيناوقلا هذهو
سنج نم وه سيلو عورشم ةيراد اإل نيناوقلا باب يف عيرشتلا نأ
ىلع ينث الأل اذه ركذأو هللا، دودحل داضملا يتوغاطلا عيرشتلا
سانلا نم أجلي نم نورفكي نم هابتنا تفل أل لب اهيكزأ وأ مهنيناوق

.. قيقحتلا و قيرفتلا و ثيرتلا بوجو ىلإ ؛ باوب األ هذه ىلإ

مويلا سانلا نيب ىولبلا اهب تمع التدق ماعملا هذه حلا لك ىلع
اذهو ، مهتاكلتممو مهقوقح نامضل الت، ماعتلا هذه نم مهل والدب
ىلإ لوؤي مملا اجرح هيف ىرأ ،وال مكاحتلا نم دعي ال تلق امك

.. يلعفلا مكاحتلا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟ رئازجلا يف يعرش داهجلا له

لا:2 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/9/23

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

.... كرابملا انخيش مكيلع الم سلا

مه مأ يعرش داهج وه له رئازجلا يف يرجي ام فرعا نإ ديرأ
أل رئازجلا يف داهج ال نأ نوملكتي خيش اي عيمجلا ؟و جراوخلا نم

دهاجم وه له فئاخ بابشلا اذهلف . مكاحلا نع جورخلا زوجي هنال
. مكيلع الم .وسلا جراوخلا نم مأ نيدهاجملا فوفصب قحتلا نإ

ربنملا الت سارم : لئاسلا

***

: باوجلا

: لضافلا اناخأ هللا.. ةمحرو الم سلا مكيلعو

يه مهتديقع لب جراوخلا نم اوسيل رئازجلا يف نودهاجملا
هللا ءاش نإ ميظع ريخ ىلع مهو ةعامجلا و ةنسلا لهأ ةديقع

ماظنلا اهثبي يتلا تاعاش اإل ىلإ عمتست وال كرابم داهج مهداهجو
ىلا هللاعت لأسن مهنع ريفنتلا و نيدهاجملا هيوشتل ليمعلا الهم عإو
سكنيو ديحوتلا و قحلا ةيار عفريو نيدحوملا هدابع رصني نأ

. ديدنتلا و كرشلا تايار

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ

له



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

نانبل يف ءوجللا تاميخم يف سامح تقلا انل زوحي
؟ حفر ةرزجم ىلع ادر

لا:10 ؤسلا مقر

24: رشنلا خيرات
2009/9/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ىلع ادر نانبل يف ءوجللا تاميخم يف سامح تقلا انل زوحي له
؟ حفر ةرزجم

امك عضولا و لحفتسا دق ي_.نأاألرم نبيجي نأ خيشلا نم اوجرن
. مهنيبو اننيب تيرفع فك ىلع قيلا

هللا_. دبع دمحا ؛ اهبتك _

ربنملا الت سارم : لئاسلا

***

: باوجلا

: دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

ًةَّصاَخ ْمُكْنِم اوُمَلَظ َنيِذَّلا َّنَبيِصُت اَل ًةَنْتِف اوُقَّتاَو ): ىلا عت قلا
((25) ِباَقِعْلا ُديِدَش َّنَأاَهَّلل اوُمَلْعاَو

، جراخلا يف سامح عم عارصلا ةرئاد عيسوت مدعب انناوخإ حصنن
ةلتاقلا ةمرجملا يهو لب معن ةيغابلا يهو معن ةملا ظلا يه سامح
حصنأ اذه عمو نكلو .. ثادح لأل عباتم فصنم اذه يف لداجي ال
عابتأ ذخأ مدعو ةزغ يف كلذل نيرشابملل انناوخإ مد ليمحتب

و نيئدتبملا مهيفف ، ةزغ يف مهتموكح ةريرجب جراخلا يف سامح
رظتنن انلزامو ، ثادح األ مامأ نيهودشم مهانيأر نيذلا نيعودخملا
ةردابمب مهتكرح ةساكتراو ةساكتن ال ادح اوعضي يك مهنم الء قعلا
رذحنو .. نيملسملا ب يتأتو ةدايقلا ةفد نع نيمرجملا يصقت ةداج



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

با نيصبرتملا ءادع واأل تيغاوطلا عم عارصلا ةرئاد لقن نم انناوخإ
تارماؤملا ضعب عقوتنو بلاالد.. ىتش يف اهلا ثمأو سامح ىلإ ألةم

يفلسلا رايتلا نيب ةديدج تاهبج ال عشإ نم ديفتست امبر تاهج نم
رذحلا ف نيطسلف جراخ ىرخأ نكامأ يف سامح نيبو يداهجلا

و هيإ يآ يسلا و داسوملا ركفي اذكهف ؛ كلذ ءارو قايسن نماإل رذحلا
نأ نطف ملسمل يغبني ؛وال تيغاوطلا و نييواحتفلا و ضفاورلا
ال وهو مهفادهأ هئامدبو هب ققحتوأ مهتاططخمو الء ؤهل ةادأ ريصي
. نيدتهم ةاده انلعجاو انددسو اندشر انناوخإو انمهلأ هللام .. رعشي

ىلع ) ةيماعلا ةظفللا لا معتسا مدعب حصنن : ةظح مال
ناطيشلا نأ اهب ىنعي امبرو زاجملا اهب دارملا ناك نإو ( تيرفع فك

دراألروم لص األ نكلو .. ةظحل يأ يف اهريثيو ةنتفلا يف خفنيس
كلذ ىلع لديو ، اهريغ وأ تيرافعلا ىلإ سيلو همكحو هللا ردق ىلإ
ةبادلا رثعت نيح ناطيشلا نعل نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يهن

.. اهتعاس نظعتيو خفتني ناطيشلا نأ هنايبو

هلعج امنأكف ةبادلا رثع دنع ناطيشلا نعل نإ مدآ نبا ألن كلذو
.... كلذ ل ببسملا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟ سامحل لا بملا عربتلا مكح لوح

لا:9 ؤسلا مقر

24 : رشنلا خيرات
2009/9/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

... يفخلا هفطلب هللا هظفح يسدقملا دمحم ابأ لا ضفملا انخيش
عقاولا ىلع ءانب يعرشلا مكحلا وه :ام راصتخا لكب و يلا ؤس

ريخ...ال لك هللا مكازج ؟ لا بملا مهل عربتلا يف سامحل يلا حلا
_ يبرغملا دمحأ ؛ اهبتك _. بيبحلا انخيش ةحلا ص ةوعد نم انسنت

ربنملا الت سارم : لئاسلا

***

: باوجلا

لوقلا ديعنو لبق نم لا ؤسلا اذه لثم ىلع انبجأ دق لضافلا يخأ
هللا لزنأ ام ريغب مكحت اهتموكح ةهجل عربتلا زوجي ال هنأب

َءاَهَفُّسلا اوُتْؤُت :(اَلَو ىلا هللاعت لوق ..ي نيدهاجملا نولتقي اهرصانعو
نأ اناهن دق ىلا هللاعت ناك اذإف ( اًماَيِق ْمُكَل ُهَّللا َلَعَج يِتَّلا ُمُكَلا َوْمَأ
ةلقو مهريبدت ءوسب اهوددبيو اهوفلتي ال يك انلا ومأ ءاهفسلا يتؤن
خيسرت يف اهلمعتسيس انلا ومأ هيتؤنس نم ناك اذإ فيكف ؛ مهلقع

هب لتقي سالاح اهب يرتشيسو ةيعضولا نيناوقلا ب مكحت ةموكح
، ىلوأ باب نم يهنلا هلوانتي اذه نأ كش ..ال نيدهاجملا انناوخإ

ِمْثِإْلا ىَلَع اوُنَواَعَت اَلَو ىَوْقَّتلا َو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو ): ىلا عت قلا دقو
نيعت نأ كل زوجي )فال ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقَّتاَو ِناَوْدُعْلا َو

.. كلا مب وأ كسفنب ناودعلا اإلمثو ىلع ةعامج وأ ةموكح وأ ةكرح
يف نيدهاجملا نيدحوملا انناوخ إل كتاعربت لصوت نأ كحصنأو

سامحل هلصوت وال كانه نيجاتحملا سانلا مومعل وأ نيطسلف
... اهوحنو ناريإ تاعربت نم ةمختم اهنأ سنت ،وال اهتموكحو

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

تايارلا ب مهفلو مهنيفكتو ءادهشلا ىلع الة صلا مكح
؟

لا:32 ؤسلا مقر

25: رشنلا خيرات
2009/9/

يف ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نيماثج ىلع الة بصلا نوموقي نيطسلف يف ةوخ نأاإل تظح ال
يف وأ مشاغلا يدوهيلا فصقلا يف نوطقسي نيذلا ءادهشلا
موقي امك .. كلذ ريغ وأ دوهيلا دض ةيداهجلا تايلمعلا وأ تاهجاوملا
لهو ؟ لمعلا اذه ةحص امف ؟! مهنيفكتو ءادهشلا ليسغتب ةوخ اإل
ًاضيأو ؟! هنيفكتو ديهشلا ليسغت مدع ىلع نوعمجم ملعلا لهأ

وأ بزحلا ةيارب ءادهشلا نيماثج فل كلا نه ةوخ اإل نيب رشتني
ةوخ اإل ضعب نأ تظح ال ..لب هيلإ يمتني يذلا ميظنتلا وأ ةعامجلا
مكح امف ؟! ديحوتلا ةيارب مهئادهش نيماثج فلب اوماق نييفلسلا

.. ءازجلا ريخ هللا مكازجو .. لمعلا اذه

يرث األ مثيهلا وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

ال هللا"هنأ همحر ةمادق نبا صن دقف ةكرعملا يف تام اذإ ديهشلا
خالافإال هيف ملعن وال ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ةدحاو ةياور لسغي
هيلع هللا ىلص يبنلا ب ءادتق ...واال بيسملا نب ديعس و نسحلا نع
وبأف نجاب دي" هشلا ناك نإف " ىلوأ مهلسغ كرت يف هباحصأو ملس و
هليسغت مدع ىلع كلا مو لسغي هنا ىلع هللا امهمحر دمحأو ةفينح
ىلصي ال هنأ حيحصلا ف هيلع الة صلا امأف " نيتياور هنع يعفاشلا و
ىرخأ ةياور دمحأ نعو ، قاحسإ و يعفاشلا و مكلا لوق وهو هيلع



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

" ةفينح يبأ و يروثلا لوق وهو الل خلا اهراتخا هيلع ىلصي هنأ
يهلال دمحا نعاإلمام ةيناثلا ةياورلا نأ ةمادق نبا رهظتسا دقو

ديهشلا ىلع الة وصلا ليسغتلا مدع ليلدو .. بوجولل ال بابحتس
هللا ىلص يبنلا "نأ هنع هللا يضر رباج نع هيلع قفتملا ثيدحلا

لصي ملو مهلسغي ملو مهئامد يف دحأ ءادهش نفدب رمأ ملس و هيلع
" مهيلع

مث ةرقتسم ةايحو قمر هب نكلو حارج هبو ديهشلا لمح نإ امأ
هيلع ىلصيو لسغي هنأ حيحصلا ف ةكرعملا ب هحرج رثأ نم تام
ىلصو ذاعم نب دعس لسغ ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا ألن كلذو
هلحكأ عطقف مهسب قدنخلا موي ةفرعلا نبا هامر اديهش ناكو هيلع

مث ةظيرق ينب في مكح ىتح امايأ هيف ثبلف دجسملا ىلإ لمحف
لصفلا لوطب ةرقتسملا ةايحلا ديدحت حيحصلا و تامف هحرج حتفنا
لصفلا لوطو ةرقتسم ةايح يذ نم إال نوكي ال ألناأللك وأاأللك

... عضاوملا نم ريثك يف هرابتعا تبث دقو كلذ ىلع لدي

ىلع زوجيو هبايثب هنيفكت زاوج يف فالخالف ديهشلا نيفكت امأ
سابل ةماع نم نكي مل ام ةصاخ هنع بايثلا ضعب عزن حيحصلا
هبايثب هنفد وه لص األ ىقب يو ديدحلا و ءارفلا و دولجلا ك سانلا
بزح وأ ةفئاط الم عأب ءادهشلا فل نم مويلا هارن ام امأ .. هئامدب
ماد ام ديهشلا اذه ألن مومذملا بصعتلا نم ملعأ وهللا وهف نيعم
ةفئاط هب صتخت ال هنإف هللا عرشل اميكحتو هللا ةملكل عإالء لتاقي
اهرسأب لألةم زمر ملعلا وأ ةيارلا هذه حبصت مل ام األةم رئاس نود
قفوملا ...وهللا اهنيعب ةفئاطل بزحت وأ بصعت ىلع اهل وأالدالةل

: ةيعرشلا ةنجللا :عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟ يعرشلا نوذأملا لمع ةيعورشم لوح

لا:29 ؤسلا مقر

25 : رشنلا خيرات
2009/9/

يف ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا

لا: ؤسلا صن

.. مكيلع الم سلا

... اريخ هللا مكازجو ؟ يعرشلا نوذأملا لمع مكح ام

ةدابع : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم وسلا مكيلعو

هليجستو حاكنلا دقع تيبثت ىلع هلمع رصتقي يعرشلا نوذأملا
حةلا يف عايضلا نم قوقحلل اظفح كلذو ةيمسرلا قارو األ يف
اذه يف اهل سانلا جاتحي يتلا ةيراد اإل تابيترتلا نم اذهو عازنلا
ضر األ ليجستب نوكي ام هبشأ وهو ةنايدلا صقن عم ةصاخ رصعلا
يف مكاحتلا نم سيلف ناسن اإل قحل اظفح يضار األ ةرئاد ىدل

نوذأملا وال كلذب اومكاحت حاكنلا دقع ليجست نوبلطي نم فال ءيش
هللا ءاش نإ اجرح هيف ىرن فال ءيشب مكح دقعلل لجسملا
هللا هظفح يسدقملا دمحم يبأ خيشلل ةقباس ىوتفب انه سنأتستو
نم كلذ دعي لهو يضار األ ةرئاد يف ضر األ ليجست زاوج لوح

هللا" هظفح قلا ثيح مكاحتلا

ريغ ىلإ مكاحتلا سنج نم سيل روكذملا بتاكلا دنع عيبلا قيثوت
، ةموصخلا و لا دنعاإلكش مهمكاحم ىلإ عفال مكاحتت هللامملا عرش
واأل قئاثولا و دوقعلا و قثوت يتلا الت ماعملا عيمج سنج نم وه لب
.. اهنمضو مهنيناوق قفو اهلك يهف ةلودلا نم جرختست يتلا قارو
لص األ نكلو اعبط ملظ نم اولخت ال ةيرادإ نيناوق نيناوقلا هذهو
سنج نم وه سيلو عورشم ةيراد اإل نيناوقلا باب يف عيرشتلا نأ
ىلع ينث الأل اذه ركذأو هللا، دودحل داضملا يتوغاطلا عيرشتلا



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

سانلا نم أجلي نم نورفكي نم هابتنا تفل أل لب اهيكزأ وأ مهنيناوق
.. قيقحتلا و قيرفتلا و ثيرتلا بوجو ىلإ ؛ باوب األ هذه ىلإ

مويلا سانلا نيب ىولبلا اهب تمع التدق ماعملا هذه حلا لك ىلع
اذهو ، مهتاكلتممو مهقوقح نامضل الت، ماعتلا هذه نم مهل والدب
ىلإ لوؤي مملا اجرح هيف ىرأ ،وال مكاحتلا نم دعي ال تلق امك

ةيماظنلا مكاحملا نيب قرفلا ىلإ هابتن عماال .." يلعفلا مكاحتلا
هل كاذف اهيلإ مكاحتلا مكح ثيح نم ةيعرشلا مكاحملا و ةيعضولا

. ملعأ ..وهللا رخآ ليصفت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباج إ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (22)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

اهعقاو ىلع يهو ماسقلا بئاتك عم لمعلا مكح
؟ عيمجلا هملعي يذلا

لا:33 ؤسلا مقر

25 : رشنلا خيرات
2009/9/

يف ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ءاضعأ نم مكلأسي نم لوأ نوكأ نأ ينفرشيو لب يندعسي
, نيملسملا و داهجلا هب عفني هللانأ لأسن يذلا و كرابملا مكادتنم

اهعقاو ىلع يهو - ماسقلا بئاتك عم لمعلا مدقُي امهيأ لئاس لأس
ةمحرو مكيلع الم ..وسلا داهجلا نع دوعقلا -مأ عيمجلا هملعي يذلا

.. هتاكربو هللا

بهللا زتعملا : لئاسلا

***

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

تحت ءاوضن اال هنم دصقملا ناك نإف ماسقلا بئاتك عم لمعلا امأ
اهتارايتخاو مهتكرح جهنم نعو مهجهنم نع عافدلا و اقلطم مهتيار

مهاهنن لب ةيقنلا ةيارلا باحصأ ديحوتلا ألله هراتخن امال اذهف
ىتح يصاعملا باب يف لخدت ال سامح تارايتخا نأ كلذو هنع
اهل نأ رظان لكل حضو لب رجافلا و ربلا عم لا تقلا ةدعاق قبطن

لوخدلا نم - دحأ ىلع مكحأ انه تسلو - عرشلل ةضقانم تارايتخا
و ةيعضولا ةمظن األ ميكحتو مكاحتلا و ةيكرشلا تاناملر بلا يف

ماسقلا بئاتك نم امائف نأ انيأر دقو ةينطولا ةدحولا ىلإ ةوعدلا
ةيكرشلا ةيناملر بلا تاباختن اال رومأ طبض يف نينواعمو اسرح اوناك

!! ةريخ األ

يفاصلا جهنملا باحصأ ضعب ىلع فرعتلا كلذ نم دصق نإ امأ
ةحلصمل وأ هنم اداهتجا ماسقلا ةيار تحت ايوضنم يقب نمم



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

اذهف كانه داهجلا و ديحوتلا ألله نيكمتلا نم مهنكمت ةنيعم ةيلحرم
جراخلا و لخادلا يف ةربخلا باحصأ داهجلا ةداقل هيف عجري األرم

و ةيعرشلا ةحلصملا طبض ىلع هللا ءاش نإ ردقأ مهف مهتاهيجوتو
وأ ماسقلا ةيار تحت لا بتقلا امإ لا حلل كرصح نإ مث ... ةيلمعلا

ةحاتم ىرخأ تارايخ كانهف رظن هيف رصح وه داهجلا نع دوعقلا
كانه ريخ ىلع اهبسحن يتلا تاعامجلا ضعب ةرمإ تحت لمعلا اهنم
اهنأ إال يفاكلا لكشلا ب دحأ لكل ةفورعم ةروهشم نكت مل نإو يهف
الص. خإب هنع تثحب نإ هيلإ لوصولا كنكمي احوتفم ارايخ ىقبت

اهيف كسفن رصحت فال نيطسلفب األروم كيلع تقاض نإ ىتحو
لهأ حئاصن ةعباتمب كحصنأو ... دمحلا هللو ةريثك داهجلا يضارأف

د محم يبأ خيشلا كالم ةصاخ عوضوملا اذه لوح داهجلا و ملعلا
هنايب يف ديزيلا يبأ ىفطصمو يرهاوظلا نميأ روتكدلا و يسدقملا

.. باحس ةسسؤمل ريخ األ ليجستلا يف يبيللا هللا ةيطعو ريخ األ
. ناكم لك يف هنيدل نكمي هللانأ لأسن

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباج إ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟ ريفنلا أللج يتبوطخم قلطأ له

لا:31 ؤسلا مقر

25 : رشنلا خيرات
2009/9/

يف ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا

لا: ؤسلا صن

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

نكل ةبطخ درجم ينعي ةأرملا ب لخدأ مل نكلو جوزتم انأ دعب امأ
له لعفأ اذامف ىغولا تاحاس ىلإ ريفنلا ديرأ انأو جاوزلا دقعب
هللا ةمحرو مكيلع الم ...وسلا ريفنلا رمأب ادحأ ربخأ نل ألينن اهقلطأ

. هتاكربو

khatab: لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ىتم داهجلل وان كنأ دصقت تنك نإ كيف هللا كراب لئاسلا يخأ
رربم دجوي ال ثيح الق طلا ةيعورشم كل ىرن فال كلذ هللاكل رّسي
ءاقب نم كيلع هللا هردق يذلا ام يردت ال تنأف كلذل يعرش
مل تمد ام ةأرملا ريخت نأ كلف ريفنلا ىلع تمزع نإف ... ريفن وأ
امل تركذ يتلا ةقيرطلا ب ركفيس خأ لك ناك ولو دعب.. اهب لخدت

نيدهاجملا و داهجلا ةداق سيلأ ،مث تخأ تجوزت املو دهاجم جوزت
-؟وال نوددعم مهضعبو لب - نوجوزتم مهلك نكي مل نإ مهبلغأ

تنأو اهقزر نمض يذلا نإف يدعب نم اهكرتأس نمل نكلو لوقت
ضارعأ ينأ خأ ركذتو ... دوجوم ريغ تنأو اهقزر نمضي دوجوم

واال ءاعدلا ىسنت اهب...وال لهاستلا زوجي ال غةيلا تانمؤملا
. هاضريو هبحي هللاامل كقفو ... ةراختس

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجا
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟ ةيآ مهف يف لا كشإ

لا:11 ؤسلا همولعومقر نآرقلا : مسقلا

25 : رشنلا خيرات
2009/9/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... لضافلا انخيش مكيلع الم سلا

يف الم سلا هيلع ىسيع ناسل ىلع لجو هللازع لوق مهفن فيك
كنإف مهل رفغت نإو ، كدابع مهنإف مهبذعت :(نإ ةدئاملا ةروس رخاوأ
مهنأ مهتميرج نأ عم مهل هللا رفغي فيك ..( ميكحلا زيزعلا تنأ
ىسيع هللااي قلا ذإو ) نيتيآ لبق هللا قلا امك بهللا، اوكرشأ
مكازجو هللا...). نود نم نيهلإ يمأو ينوذختا سانلل تلق تن أأ

اريخ هللا

ةدابع : لئاسلا

***

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلع

هباشتملا دري نأ ملسملا يف لص ...األ كيف هللا كراب لئاسلا يخأ
ءوض يفو هنم مكحملا ىلإ هريسفت هيلع لكشأ يذلا نارقلا يف

هللا لوق نارقلا يف تامكحملا تاي اآل نمو ... هباشتملا مهفي مكحملا
اذإف " ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي هللاال "نإ
نأ اعطق ملع اهنع تلأس يتلا اآلةي نيبو اآلةي هذه نيب ملسملا عمج
هيف لخدي ال نيملا علا بر ىلإ هترفغم الم سلا هيلع ىسيع لكوأ ام
نكميف الم سلا هيلع ىسيع ءاعد هيجوت امأو ... هيلع تام نمل كرشلا

: اهنم هجوأ ةدع ىلع هريسفت

لوقي " قلا هريسفت يف هللا همحر يربطلا ريرج نبا هراتخا -ام
مهايإ كتتامإب ةلا قملا هذه قاولا نيذلا ؤهالء بذعت :ْنإ هركذ ىلا عت

مهب،وال تدرأ امم نوعنتمي كل،ال نوملستسم ،" كدابع مهنإف " اهيلع
،" مهل رفغت نإو " هب مهلا نت اًرمأ وال اًّرض مهسفنأ نع نوعفدي



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

يف " زيزعلا تنأ كنإف " مهيلع رتستف اهنم، ةبوتلا ىلإ مهايإ كتيادهب
،" ميكحلا " هنع هعفدي ٌدحأ ردقي هنم،ال ماقتن اال دارأ نمم هماقتنا
مهنم قَّفو نم هقيفوتو ، ةبوتلا ىلإ هقلخ نم ىده نم هتياده يف

هللا همحر يبطرقلا هركذ ام هنم بيرقو " باقعلا نم ةاجنلا ليبسل
نمل { ْمُهْبِّذَعُت {ْنِإ يف ميملا و ءاهلا ليقو ": نارقلا ماكح أل عماجلا يف
بات نمل { ْمُهَل ْرِفْغَت ْنِإَو } يف ميملا و ءاهلا و رفكلا ىلع مهنم تام

." نسح اذهو توملا لبق مهنم

هباذع نم ةراجتس واال ألهرم ميلستلا هجو ىلع :قهلا ليقو "-
هنم بيرقو ، عماجلا يف يبطرقلا هركذ " رفاكل رفغي ال هنأ ملعي وهو
ىلإ ةئيشملا در نمضتي كلاالم اذه " هريسفت يف ريثك نبا هركذ ام
مهو لعفي امع لأسي ال يذلا ، ءاشي امل لا عفلا هنإف ، لجو هللا،زع
ىلعو هللا، ىلع اوبذك نيذلا ىراصنلا نم يربتلا نمضتيو . نولأسي
اًولع نولوقي امع هللا ىلا ،عت اًدلوو ةبحاصو اًدن هلل اولعجو ، هلوسر

." اًريبك

اوثدحأ مهنأ ىسيع دنع ناك : ليقو " ثاثلا اهجو يبطرقلا ركذو -
هنيد دومع ىلع مهنأ هبإال مهرمأي مل امب هدعب اولمعو يصاعم
نم يف اذهو ." يصاعملا نم يدعب اوثدحأ ام مهل رفغت نإو قفلا:

. هديحوت ىلع ايقاب ناك

الممل سلا هيلع ىسيع نإ قلا نم لوق امأو هللا" همحر مثقلا
ألن لجو هللازع باتك ىلع ئرتجم لوقف هل رفغي ال رفاكلا نأ ملعي

." خسنت ال لجو هللازع نم رابخ األ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباج إ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟ تيغاوطلا راصنأ مكح

لا:81 ؤسلا مقر

26: رشنلا خيرات
2009/9/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... لضافلا انخيش مكيلع الم سلا

؟ ماشلا يفبالد تيغاوطلا راصنأ مكح ام

نسح قراط : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

راصنأ مكح نيع وه ماشلا بالد يف تيغاوطلا راصنأ مكح
ةلطعملا و ةيعضولا نيناوقلل ةمكحملا بلاالد عيمج يف تيغاوطلا
.. عقوملا اذه ىلع ةروشنملا بتكلا يف ال صفم هارت هللا عرشل

قح، طبلا تنك نإ بتكلا نيب ثحبلا يف يلقال كسفن فلك طقف
اإل رظتنت ال وسك نكت ،وال كلا ؤس ىلع ةلصفملا ةباج اإل دجتسو

.. ملعلا بلط ليبس وه اذه سيلف ةعيرسلا ةرصتخملا تاباج

نيتخسنلا باغلا ةعيرش نع باقنلا فشك باتك _ ةءارقب كحصنن
ركاسع نع نيلداجملا تاهبش فشك _ باتكو _ ةيندر واأل ةيتيوكلا
ىرتفا نم ىلع بقاثلا باهشلا _ باتكو _ نيناوقلا راصنأو كرشلا

ءيش كيلع لكشأ نإف , بتكلا نم اهوحنو _ بطاح يباحصلا ىلع
.. هنع كلذ دعب لسف اهيف

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ

نانبل يف ةيباينلا تاباختن اإل ؟مكح



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

لا:51 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

27: رشنلا خيرات
2009/9/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

ةصاخ ةيحتو كرابملا ربنملا اذه ىلع نيمئاقلا يناوخإ هللا ايح
دمحم وبأ لذاختلا نمز يف قحلا ب عداصلا بيبحلا انخيشل

اإل نأ فرعأ ... قحلا ىلع هتبثو هاعرو هللا هظفح يسدقملا
اإل هذه يف ألن لجو بهللازع كرش هيعيرشتلا هيباينلا تاباختن
رمأ اذهو هللا لحأ ام ميرحتو هللا مرح ام ليلحتب نورقي تاباختن

. عيمجلل فورعم

تاباختن اإل نأب نولوقي نيذلا خياشملا ضعب كانه نأ وه لا ؤسلا
نأو كلذ يضتقت ةحلصملا نأب نوججحتيو ةصاخ نانبل يف ةزئاج

أل ةبلغلا نوكتس تاباختن اإل هذه يف اولخدي مل نإ ةنسلا لهأ
لهف ... ةنسلا لهأ نووقيو نيدلا نورصني مهنأب نونظيو مهئادع
كانه لهو هللا ةيصعمب ةنسلا لهأ ةيوقتو نيدلا ةرصن نوكت
يف ةحلصم يأو لجو هللازع اهب ىصعي ةصاخ لا وحأو تاءانثتسا

لصحي امل يعرشلا مكحلا وه امف ؟! ىلا عتو هناحبس هللا ةيصعم
؟ ينانبللا عقاولا يف شيعن نيملسمك فرصتن فيكو ؟ نانبل يف

دمحأ وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

لئاسلا يخأ هللا كايح .... هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
.. كيف هللا كرابو

وأ نارقلا نم صن كانه نأ نظأ فال نانبل يف تاباختن لال ةبسنلا ب
يف زئاج هيف عوقولا و كرشلا باكترا نأ ىلع األةم عامجإ وأ ةنسلا
يف ةعونمم ةيكرشلا ةيعيرشتلا تاباختن اال تناك اذإف !! ةصاخ نانبل
يف كرشلا اذه باكترا زيجي يذلا امف بهللا رفكو كرش ألاهن رصم



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟! نانبل

هللا عرش داضت ألاهن عرشلا يف اهل رابتعا ال ةمهوتم ةحلصم
مهولتاقو هللا" ديحوت يه واألربك مظع األ ةحلصملا ..نإ هفلا ختو

حصي فيكف " هلل هلك نيدلا نوكيو - كرش -يأ ةنتف نوكت ال ىتح
بتكلا تلزنأو لسرلا لسرأ اهلج أل يتلا ةحلصملا هذه كرتن نأ

طب - عرشلا نع ال ضف - عقاولا تبثأ ةمهوتم ةحلصمل داهجلا عرشو
الاهن؟!

اراتخم اعئاط بهللا رفكي نأ ناسن لإل حيبت ةحلصم يأ دجوت ال هنإ
ديحوتلا ىنعم مهفي ملو هلهأ رامح نم لضأ وهف اذه ريغ قلا نمو

ةرصن ىلإ نوعسي مهنأ نومعزي نيذلا كئلوأ نم بجعتل كنإو دعب...
ميكحت ىلإ لصنس لهف بهللا كرشلا خالل نم نيملسملا اإلسالمو

؟! هتضقانم خالل هللانم عرش

تاباختن اال كلت لثم لوخدو لوزنلا ب هنأ يواعدلا كلت نإ ثم
تبثأ ةفئاز يواعد يه مهتكوش يوقنو ةنسلا لهأ ىلع ظفاحن

.. ديعبب انع رئازجلا يف ذاقن اإل ةهبج ةبرجت امو اهبذك عقاولا

اوعاب " سامح يف ةماسأ خيشلا لوق مهيلع قدصي ؤهالء لا حف
يف ةيباينلا تاباختن اال يف مكحلا "ف مهايند مهل ملست ملو مهنيد
بهللا.امأ ذايعلا بهللاو كرشو رفك بلاالد رئاس يف اهمكح وه نانبل
ملعلا بلطب مهحصننف ينانبللا عقاولا يف ةنسلا لهأ فرصتي فيك
ةيفاصلا ةيقنلا ةيارلا عفرو ديحوتلا جهنم ىلإ ةوعدلا و نيدلا مهفو
داهجلا و ملعلا لهأ حئاصن ةعباتمو ، اهتحت داهجلل داجلا دادع واإل
نانبل ألله اهيجوت هيف نإف يرهاوظلا نميأ روتكدلا كالم ةصاخ
اورظناف نيملسملا روغث نم ميظع رغث نانبل نأ كش وال اصوصخ

. هاضريو هبحي هللاامل مكقفو ... مكنأش

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباج إ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

بئاتك لهو ، ةدرو رفك ةفئاط سامح ةكرح له
؟ ةدرو رفك ةفئاط ماسقلا

لا:80 ؤسلا مقر

27: رشنلا خيرات
2009/9/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... يسدقملا دمحم ابأ انمامإو انخيش مكيلع الم سلا

هلهأو قحلل كظفحو هاضريو هبحي امل كقفوو كظفحو هللا كايح
ربنملا الت سارم ىلع مكل تلسرأ دقل , هلهأو غيزلا نم كظفحو
اذهب اهززعأو ةزغ عاطق يف ثدحي ام ضعب اهيف تنيب ةلا سر
ةيفاك ةيفاش ةحضاو كنم ةيصخش ةباج إل جاتحي يذلا لا ؤسلا
كبيسح وهللا كبسحن نامزلا اذه يف ةنسلا لهأ مامإو انمامإ تنأف

وه: لا ؤسلا و

رفكي لهو ، ةدرو رفك ةفئاط سامح ةكرح ربتعت له .1
نيبستنملا نم ًاريثك ناب ملعلا عم نيعلا مأب عونلا ب اهؤانبأ

مهيفو نيعفتنم نكلو ةيواسمح وال ًاناوخإ اوسيل سامحل
؟ نوعودخملا

ينمأ زاهجو ةدرو رفك ةفئاط ماسقلا بئاتك ربتعت له .2
نأ ًاضيأ ملعلا عم عونلا مأب نيعلا ب اهدرفأ رفكي لهو ، يرفك
نمو مهئاملع هابشأ لبق نم نيللضم ماسقلا ءانبأ نم ًاريثك
هريغو نيدهاجملا ةدعاسمو جهنملا رشنب موقي نم ماسقلا
بئاتكلا هذه يف دحأ ءاقب رقن ال اننأ مغر داهجلا لا معأ نم

ةكرح رفكي نم اندنع رهظ نكل بابشلا مدو دهج عيضت يتلا
؟ ماسقلا بئاتك رفكي نمو سامح

. هعابتا انفزرو قحلا ىلإ مكايإو هللا اناده بيبحلا انمامإ اي انبجأ

نيحتافلا دادعإ دهعم : لئاسلا

***

: باوجلا



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

اريخ هللا كازجو اهيلإ ترشأ يتلا كتلا سر ينتلصو دق يخأ معن
ضعب ةعجارم ىلإ ينتررطضا دقلو تامولعم نم اهيف تركذ ام ىلع

تدفتساف كتاظح مال نم نيبتلا و ءايشأ نم تبثتلا و مهتركذ نم
يتلا ةطولغملا تامولعملا ضعب كتلا سر يف نأ يل نيبتو كلذ نم

اهترصتخا انه كلا ؤس تيأر املو ، كديرب ىلع كل اهنايب يونأ تنك
كلباآليت:

لوقلا باتك نأ نم كتلا سر يف هتركذ ام احيحص سيل وأال:
. دحاو صخش امهفلؤم نأو ساس األ لوقلا باتك سفن وه ةيدهلا

صخشلا وه امهدحأ وأ نيباتكلا فلؤم نأ احيحص سيل : ايناث
نم تبثتم انأو هريغ وه لب ، كتلا سر يف هيلإ ترشأ يذلا

. نيبتلا و تبثتلا و ثيرتلا ىلإ كوعدأو ، هذه يتامولعم

سامح ةكرح رفكي ساس األ لوقلا فلؤم نأ احيحص سيل : ثاثلا
، ةكرحلا يف سيلو سامح ةموكح يف ناك ريفكتلا يف كالهم لب

. دكأتتل باتكلا عجارو

صن كيلإو باتكلا فلؤم تنأ هتننظ نمل ةبسنلا ب اضيأ كلذ لثمو
رفك ةفئاط اهارأ ينأو ، سامح ةكرح ريفكت امأ ): هفورحب كالهم

ةوخ، ؤهالءاإل مهف ءوس نم اذهف رفاك، يواسمح لك نأو ، ةدرو
اهلوقن فيكف رفاك، يواحتف لك ةيناملعلا حتف يف لوقن ال نحنف

؟!)هاـ. يواسمحلا يف

ريفكت ىلإ هباتك يف ساس األ لوقلا باتك فلؤم ضرعتي :مل اعبار
ال وقن تءاج كلذلو باتكلا أرقت مل كنأ يل رهظيو .. ماسقلا بئاتك

.. ةقيقد ريغ هنع كت

ةفئاط اهربتعأ وال سامح ةكرح رفكأ ال انأف انأ يل ةبسنلا ب امأو
دادعت وه ينع ردص يذلا امنإو اذه، نم ائيش ينع ردصي ملو ةدر
ىلعو اهيلع راكن واإل اهنم ريذحتلا و سامح ةموكح ضقاون ضعب

ب مكحلا و ةعيرشلا ليطعت ىلع اهنورصاني نيذلا اهراصنأو اهسوؤر
، ةعيرشلا ميكحتل ىعس نم ىلع اهنورهاظيو ةيعضولا نيناوقلا

ليطعت اهب نوغوسي يتلا مهتافاخسو مهتاهبش ىلع درلا يف تبتكو
عيمجو .. نيدحوملا انناوخإ لتق ةميرج نم اهب نونوهيو ةعيرشلا

و ةكرحلل اريفكت ينم ردصي ملو لئاسملا هذه لوح ندندي هتبتك ام
.. نييعتلا والب مومعلا ب ماسقلا بئاتكل اريفكت ال

نم كناوخإ نع اصوصخ الكت وقن يف تبثتلا ىلإ يخأ كوعدأو



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

نم ديزي وأ ةوخ األ وفص ركعي ام لك بنجتو رايتلا اذه ءانبأ
ىلإ داجلا يعسلا ..و اعيمج هللا لبحب ماصتع باال مكيلعو .. قاقشلا

.. ديحوتلا ةملك تحت دحوتلا

.. ىضريو بحي هللاامل مكقفو

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

ةكرح يف يلعلا دماح خيشلا كالم يف مكيأر ام
؟ هيف بابشلا ضعب حدقو ؟ سامح

لا:108 ؤسلا مقر

27: رشنلا خيرات
2009/9/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

فقومب يسدقملا دمحم وبأ خيشلا يأر وه ام مكيلإ هللا نسحأ
؟ سامح ةموكح نم يلعلا دماح خيشلا

يف مجهت انأرق دقلو ةص اخ دماح خيشلا نم ماع لكشبو
ريغتو عجارت هنأب هيمرو دماح خيشلا ىلع ةيداهجلا تايدتنملا

هللا مكازجو خيشلا ب حدقي نمل كتحيصن امو يواعدلا نم هريغو
.. ريخ

يتارام اإل باطخلا :نبا لئاسلا

***

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هللا هظفح يلعلا دماح خيشلا نم برقأ اننأ دقتعأ ميركلا يخأ
اهباعشب ىردأ ةكم لهأو اهلهأ االعم صتا رثكأو اهب قصلأو ةزغ ىلإ

؛ انرايتخا هللا هظفح دماح خيشلا رايتخا خفلا ول ىتحو كلذ عمو
ةودع ىلإ نيزاحنملا خياشملا عم بدأتلا ب بابشلا حصنأف

يف نوفطصي وال تيغاوطلا نع نولداجي ال نيذلا و نيدهاجملا
تارايتخا اوفلا خ وأ مهتاداهتجا ضعب يف اوأطخأ ولو ىتح مهتودع

هيف مهلو داهتج اإل ةرئاد يف كلذ ماد ام نيدهاجملا تاحيجرتو
لزاونلا يف نوملكتي نيذلا خياشملا نيب زيمي لقاع لكو .. ليوأت
رخسي نم نيبو ، هلهأو واإلسالم داهجلا ىلع صرحو داهتجا نع

، تيغاوطلا ءاوه أل اياطم اهلعجيو تاموكحلل ةلزان لك يف هتبوجأ
نإ وه ؤهالءلب نم سيل هبيسح وهللا هبسحن امك دماح خيشلا و



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

وأ سامحل ةبسنلا ب هرايتخا يف هانفلا خ ولو نيلو نماأل هللا ءاش
ىلع كلاالموأادرل ناك اذإو .. كلذ ريغ وأ اإلسالةيم قارعلا ةلود
ةقيرط فرعيو مهفي نمم دحأ فال ملعب خيشلا ريغ وأ دماح خيشلا
دودرلا نم عنمي وأ ركني ضعبلا مهضعب ىلع درلا يف ملعلا لهأ

هيلع هللا ىلص يبنلا دعب موصعم دحأب سيل ألهن ةنيزرلا ةيملعلا
ملعو بدأبو كلذل لهؤم نم درلا نوكي انلق امك نكلو ، ملسو
ةمجهلا ألن نيدهاجملا ةودع ىلإ نيزاحنملا خياشملا عم اصوصخ

وأن ءادع األ نيعأ رقن نأ يغبني فال ةسرش هللا ءادعأ نم ؤهالء ىلع
.. مهيلع نجلا و سن اإل نيطايش نيع

و عفانلا ملعلا ىلإ بابشلا قفوي نأ ىلا عت هللا لأسأ
.. ديدسلا لوقلا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟ تيبلا يف يتجوز باقن مكح

لا:59 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

27: رشنلا خيرات
2009/9/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

تيبلا يف باقنلا سبل يتجوز ىلع بجي له يلهأ دنع نكسأ انأ
ىلع هللا نم ضرف باقنلا نأ نمؤأ هللا نم لضفو دمحب وانأ

. كيف هللا كراب و ةأرملا

فسوي وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

و ةريغو اصرح كديزي هللانأ لأسن ... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ
... هيلع دمحت امم اذه نأ كش ال

لص األ ثيح نم اههجول ةأرملا ةيطغتف كلا ؤس نع اباوجو
ىلع ةيعفاشلا و ةيكلا وملا ةيفنحلا نم روهمجلا ف همكح يف فلتخم

وهللا احجار هارن ام وهو هبوجو ةلبانحلا دنع دمتعملا و هبوجو مدع
اولقن ءاهقفلا ضعب االتخالف...إالنأ اهيف عسي امم ةلأسملا و ملعأ
قاولا ةنتفلا نمز يف اههجول ةأرملا ةيطغت بوجو ىلع ءاملعلا قافتا
ترثك انامز دجوي هنأ نظأ وال قاسفلا ةرثك ةنتفلا نمزب دصقيو

أل هراتخن امف ...اذل اننامز نم رثكأ قاسفلا هيف لا طتساو نتفلا هيف
ا ىلع ىتح - نمزلا اذه يف ةصاخ هجولا ةيطغت بوجو وه انتاوخ

كتجوز ةيطغت امأ لص-... األ ثيح نم هتينسب ةلئاقلا لا ألوق
نباو كيخأك اهنع بناج نعاأل دصقت تنك نإف تيبلا لخاد اههجول
بوجو نم بناج األ رئاس مكح مهمكحف بناج نماأل مهوحنو كمع

ىلإ بهذت كنأو ةصاخ - مهمامأ اههجو فشك اهل زوجي وال ةيطغتلا
توملا ب ومحلا ىمس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا -و ضرف باقنلا نأ
يبنج واأل بيرقلا يبنج األ نيب قرفي اصن ملعن ؛فال مولعم وه امك
هنع رتسلا يف ىلوأ بيرقلا يبنج األ لعل ؛لب مكحلا اذه يف ديعبلا



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

( توملا ومحلا ) ملسو هيلع هللا ىلص قلا كلذلو ، ةنتفلل ىعدا ألهن
.

نيمرحملا نمو كتجوز ىلع بناج ريغاأل نم كتيب لهأ رئاس امأ
ال ضف اهرعش نع اهفشك زاوج نم مولعم مهيف مكحلا ف كدلا وك اهيلع

نماؤيو انتاروع رتسي نأ هللا لأسن ... ملعأ وهللا اههجو نع
... انتاعور

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباج إ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟ ينيوحلا قاحسإ يبأ يف مكتليضف يأر ام

لا:49 ؤسلا مقر

27: رشنلا خيرات
2009/9/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

مكتليضف عم خومشلا ءاقل ينتاف دقل ... يلا غلا انخيش هللا مكايح
اولأس دق ةوخ اإل تدجوف ةلئسأ ةدع نع مكلأسأ نأ دوأ تنكو
ةيردنكس يفاإل ةيفلسلا ءايعدأ نع لا ؤسلا ةصاخو اهنم ريثكلا
؟؟؟ ينيوحلا قاحسإ وبأ يف مكيأر ام مكلأسأ نأ دوأ تنكو

يرصملا ريبزلا : لئاسلا

***

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ءايعدأب مهل كفصو نأ نظنف ةيردنكس باإل ةيفلسلا ءاملعل ةبسنلا ب
نمكال مهفي دقف .. رظن ىلإ ةجاحب مومعلا هجو ىلع اعيمج ةيفلسلا
امال وهو رصعلا ةئجرم هيلع ام لثامت ةيملعلا مهتارايتخا نأ كم
دقف األلق ىلع ةيرظنلا ةيحانلا نم مهنم ةفئاط ىلع قدصي هنظن

مهاندجوف ةيمكاحلا لئاسم يف مهضعبل ةيملعلا ثاحب األ ضعب انأرق
نمم مهعيمج سيلو فلسلا جهنم نم نوبيرق ةيرظنلا ةيحانلا نم
خيشلا هيف حدمي مهدح كالامأل انعمس دق لب نيدهاجملا يف نعطي
فاصن ،واإل يرحتلا نم الدب هللا...اذل هظفح الند نب ةماسأ
يفلسلا رايتلا تايعجرم نم مهنأ اعبط دصقن ال انك نإو بولطم
فقوم ةصاخ نونبتيو نولوقي ام لك يف مهقفاون انأ !!وأ يداهجلا

... نيدهاجملا ىلع مهمكحو ةيتوغاطلا ةمظن نماأل مهضعب

هباشم لا ؤس ىلع باجأ نأ يسدقملا دمحم يبأ خيشلل قبس دقو
... هيلإ عجريف خومشلا ىدتنم عم هئاقل يف



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

ةصاخ ملع بحاص كش وال وهف ينيوحلا قاحسإ وبأ خيشلا امأ
نورخ اآل هيف عقو امع هسفنب ىأن ذإ نسحأ دقلو ثيدحلا ملع يف

هل دجن ملف ؛ نيدهاجملا هجو يف اهنع عافدلا وأ ةمظن لأل حدم نم
يف حيرص هلكالم نكي مل نإو وهف ؛ ليبقلا اذه نم ملعن اميف كالام
هنكل اهعلخل يعسل ا بجاولا نأو هللا عرشل ةضقانم ةمظن األ هذه نأ

ح لك ىلعو ... نوريثكلا لعف امك اهفص يف فوقولا ب هسفن ثولي مل
لزنن نأ لص فاأل اذل ، ةيداهج ةيعجرمك هسفن ردصي مل فوه لا
يف فاصن اإل عبتن نأو مهقح مهطمغن وال مهلزانم سانلا

هللا كقفو ... ءيش لك

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباج إ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

ـل؟ يوارسلا ءادترا ـم كح

لا:68 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

28: رشنلا خيرات
2009/9/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

يملعلا حرصلا اذه ىلع نيمئاقلا لضاف األ يناوخإ هللا مكايح
ديفتسي يك بيطلا بابلا اذه حتف ىلع اريخ هللا مكازجو كرابملا

ةرقو انخيش ظفحي نأ ىلا هللاعت لا سأ .. تاوخ واأل ةوخ اإل هنم
هنيد ىلع هتبثي نأو , هظفحب ديحوتلا ب عداصلا دحوملا خيشلا اننيعأ

نيمآ ... هيلع رداقلا و كلذ يلو وه هطارصو

ليوارس دصقا ال لا جرلل لا ورسلا ءادترا زوجي له وه: يلا ؤس
ليوارس ثمالوأ ةيضايرلا ليوارسلا ك ىرخ األ ليوارسلا امنإ زنيجلا

اهب يلصي ال لئاسلا نأ ملعلا عم .. كلذ ريغو بوثلا نم ةعونصملا
اريخ هللاانع مكازج ... بابلجلا وأ صيمقلا سبل الة صلا دارأ املك لب

هللا. ةمحرو مكيلع الم وسلا

هبر ةرفغم ىلإ جاتحم : لئاسلا

***

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

نم تسيل اهنع ثدحتت يتلا ليوارسلا نأ ماد ام لئاسلا يخأ
ة ضايرلا ليوارسك - اهمسجت وأ ةروعل ا فصت يتلا ةقيضلا ليوارسلا
ا ناك نإو ... اهيف الة وصلا لب اهسبل يف جرح اهنع-فال ثدحتت يتلا

متيلص اذإ ) ثيدحل ابوث ليوارسلا ىلع يدتري وأ رزتأي نأ لمك أل
يبأ حيحص / دمحأ هاور ]( دوهيلا ب اوهبشت وال اودترا و اورزتاف

.[645 دواد

ىلص هللا لوسر قلا:قلا هنع هللا يضر رمع هللانب دبع نعو



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

. نابح نبا هاور ]" دتريل و رزتأيلف مكدحأ ىلص :"اذإ ملسو هيلع هللا
.[654 دواد يبأ حيحص

هللا لوسر ىهن قلا:( هيبأ نع ةديرب هللانب دبع نع ثيدحو
هب، حشوتي ال فاحل يف لجرلا يلصي نأ ملسو هيلع هللا ىلص

يهنلا اذهو (. ءادر هيلع سيلو ليوارس يف لجرلا يلصي نأ ىهنو
و ليوارسلا ب الة صلا مدع ىلع ضعبلا هلمح نإو

.. اضيأ لمك األ ىلع لدي ..إالهنأ نافوشكم نابكنملا

اذإ " قفلا لا طنبلا يف الة صلا نع نيربج نبا خيشلا لئس دقو
ولو هيف الة صلا لجرلل زاج هلك ندبللو ةروعلل اًرتاس نولطنبلا ناك
ضعب نع عأاله رسحني نأ فيخ اذإ امأ ، ندبلا ضعب مسجي ناك
ةروعلا لكل هرتس نم دكأتلا دعب إال هيف الة صلا زوجي فال ةروعلا

ملاال يف الة صلا نع لئس امدنع هلثمو ". ةضيرفلا يف نيبكنمللو
نيبُي يذلا قيضلا سابللا يف ىلصُي نأ هركُي " قلا ةيضايرلا سب

ال كلذ نأ عم نطبلا و رهظلا و نيتيل واأل نيذخفلا ك ءاضع األ مجح
اًعساو اًبوث يلصملا دجو ىتمف األرج صقني امنإو الة صلا لطبُي
اميف ىلص دجي مل نإف هيف، يلصُي هنإف قاسلا فصن ىلإ هندب رتسي

."أ.هـ. اًقيض اًسابل ولو رسيت

،امأ ىلوأ باب نم اهسبلف اهنم عساولا يف الة صلا زوجي ماد امف
نوكي ناسنإ قح يف افصاو اقيض نوكي امف اهتقفرأ يتلا ةروصلا
قبطيو هسابلو حهلا يف رظني لكف اذل رخآ قح يف اضافضف اعساو

... ملعأ وهللا اهركذ قباسلا ةدعاقلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباج إ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

)؟ ةيداهجلا ةيفلسلا ) حلطصم ةحص نع

لا:120 ؤسلا مقر

28: رشنلا خيرات
2009/9/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

... مهم لا ؤس , كيلإ نسحأو كيف هللا كراب انخيش

نأ حصي لهو )؟! ةيداهجلا ةيفلسلا ) حيحص حلطصملا اذه له
هذهو ةيداهج ةيفلس هذه ؟! قرف ىلإ ةيفلسلا مسقن
هدوجو ركنيو داهجلا كرتي نم لهو ؟! ًارج ....ومله هذهو ةيملع

يف فلسلا ىده ىلع راس ,نإ طقف ملع داهج لوقيو رصعلا اذه يف
جهنم ىلإ هبسنن نأ حصي ةملظلا ومواالة داهجلا ريغ األروم ضعب

.. انخيش ريخ هللالك مكازجو ؟!! فلسلا

ريرج وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

نإ ميركلا يخأ هللا... لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا
.. قيقحتلا تدرأ

راسو داهجلا نع لذخ نم ىلع يفلسلا فصو قلطي نأ يغبني فال
يف هجهنم ناك ول ىتح مهتودع ىلإ زاحناو تيغاوطلا بكر يف
اوناك فلسلا ألن ليلدلا يرحتو ديلقتلا مدعو ةنسلا مازتلا عورفلا

ال تاحوتفلا و ةعيرشلا ةنمزأ يف نيط ال سلا باوبأ نم سانلا دعبأ
.. ةعيرشلا و نيدلل مهبرحو تيغاوطلا ةنمزأ يف

هتقلطأ سانلا نكلو نحن هب مستن مل ةيداهجلا ةيفلسلا حلطصمو
رظن هب انامس نم ألن هنم أربتن وأ هركنتسن مل نحنو رايتلا اذه ىلع
نم هآر يذلا فصولا اذهب مهفاصنإ لواحو رايتلا اذه ءانبأ عقاو ىلإ

ةيتوغاطلا تاحلطصملا بنجت هفاصنإب لواحو مهلا حو مهعقاو



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

عإالاهم لئاسوو تاموكحلا اهمدختست يتلا ةبذاكلا و ةهوشملا
ةاغبلا و ةلا ضلا ةئفلا و جراوخلا و نييريفكتلا وحنك ةروجأملا ةللضملا

.. اهوحنو

فال نييداهج نييفلسلا ب مهتيمست نع اوتكس رايتلا اذه ءانبأ نوكو
و ةئجرملا و ةيماجلا و ةلخادملا تارايت ةيمستب نوضتري مهنأ ينعي
وحن وأ ةيح اإلصال ةيفلسلا وأ ةيملعلا ةيفلسلا ب نيرصاعملا ةيمهجلا
ةيمهجو رصعلا ةئجرمو ةيفلسلا ءايعدأ مهيمسن نحن لب كلذ
مهعقاوو مهتقيقح يه هذه ألن هوحنو ولاالة بزحو نامزلا

.. مهلا حو

كتظح موال كلا ؤس ىلع اريخ هللا كازجو ريخ لكل هللا كقفو
. اهترثأ يتلا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

هظفح رمع ملاال نينمؤملا ألريم بوسنم كالم لوح
؟ رطفلا ديع يف ةروشنملا ةملكلا يف

لا:119 ؤسلا مقر

28: رشنلا خيرات
2009/9/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

نأو يسدقملا دمحم ىبأ خيشلل يتلا سر اولصوت هللانأ مكدشانأ
.. نكمم تقو برقأ يف اهيلع دري

يناه خيشلل عباتلا يزيرقملا عقوم ىفو تايدتنم ةدع يف تأرق
دمحم ملاال نينمؤملا ألريم ابوسنم انايب ةرام اإل عقوم ىفو ىعابسلا
مكيلإو ءاربلا بولاالءو قلعتي اريطخ كالام نايبلا اذه نمضتو رمع

: نايبلا طبار

http://www.almaqreze.net/bayanat/artcl092.html
http://www.alemarah1.info/arabi/arabi-rasala-aid-19-9-2009.html

رمع دمحم ملاال لثم صخشل هتبسن ينقرؤي امم اضعب فطتقأسو
هللا).. هظفح )

لب ةنتفلا عرز وأ فصلا قشل ةلواحم ةلا سرلا هذه لسرأ هللاام وو
نابلا نتواه.طل نيدهاجملا ةعمس ىلع ةريغو هللا نيد ىلع ةريغ وه
رايتلا نم هانملعت امل اعابتاو - اسيبلت ولو - سامحب اههيبشت نع
قحأ قحلا نأو دحأ يأ نم انيلإ بحأ قحلا نأ نم يداهجلا يفلسلا

: تافطتقملا ضعب مكيلإ .. عبتي نأ

ئانثية تاق عال ةماقإب نمؤت اإلسالةيم ناتسناغفأ ةرامإ "نإ
،و لباقتملا مارتح نماال راطإ يف ةرواجملا لودلا مجيع عم ةيباجيا
يةاال منتلا جماالت يف اهعم لماشلا نواعتلل دجيد باب حتف رتيد

دحاو بيت ةباثمب اهلك ةقطنملا ربتعن اننإ ، راوجلا نسح يةو داصتق
يف يباجي اإل انرودب موقن نأ رنويد ، رامعتس اهلال تمواقم يف

اإل ةرام اإل نأب لودلا مجيع نئمطنو ، ةقطنملا يف عاضو األ رارقتسا
ال اهنأ امك - الحياهتا صو اهتايلوؤسم كردت ةوق اهتفصب - سالةيم
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د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

نوؤش يف لخدتت ال اضيأ يهف ، اهنوؤش يف لخدت نأي ألدح حمست
اآلرخين.

ذلا ودعلا عإالم لئاسول سلايةئ تاعاش حضيةاإل اننأ ًاحضاو لونك
ًابذك انمهت ي هنإ ، لودلا نم ددع بوین بيانن ًارتوت و ًاكوكش دجوأ ی

.. ةأرملا قوقح مارتحاو ةياعر مدعو يم لعتلا ةفلا خمب

يف لودلا ضعبل دهتيًاد ناتهبلا و روزلا ب انروص ي ودعلا عإالم نإ
ملا. علا

عفرل ةبسانم فورظ داجيإب ةصرفلا حنستت إالسالةيم ةرام نإاإل
ىهتنا يةلعياه." لمعلا ةباج باإل انلوح تاهبشلا و كوكشلا هذه لثم

ك سنج سفن نم ناكل رمع مللال ةبسنلا حيحص كلاالم اذه ناك ول
نأش ناشيشلا ةيضق نأب حرص امنيح لعشم خدلا وعدملا الم

!!! ؟؟؟؟ يلخاد

ابذاك نايبلا اذه ناك ول نأ يبلق لك نم ىنمتأو نيزح وهللا يننإ
اقح نيداج انك نإو يمتحو بجاو كلاالم اذه لثم ىلع درلا نكلو
ريمأ نم بلطنلف ةلطابلا جهانملا باحصأ ىلع همولنو هركنن اميف

هل... ايفنو كلاالم اذهل ابيذكت ن ينمؤملا

نأ نم بيبحلا يخيش كنم هتملعت ام ددرأ ةياهنلا يف يننإو
ال يلا بوتلا ةدسفم مظعأ مه كرشلا نأو ةحلصم مظعأ وه ديحوتلا

رايتلا ) تكسن نأ ىضتقت ةحلصملا نإ لوقلا ب دحأ نججحتي
وأ....وأ....... نهادن )وأ نيدهاجملا وأ يداهجلا يفلسلا

نإ يل حضوت نأ وجرأ ةياهنلا ىفو ليطاب واأل تاهرتلا نم اهريغو
ديحوتلل هللا كمادأ رمع دمحم كالمملاال مهف يف ائطخم انأ تنك

و رفكلا و سفنلا ةدهاجم كايإو انقزرو اضرحم داهجلا ىلعو ايعاد
... هليبس يف ةداهشلا و نيقفانملا و رافكلا

. هتاكربو ىلا هللاعت ةمحرو مكيلع الم وسلا

( ربنملا لبق نم لا ؤسلا راصتخا (مت

ليبس رباع : لئاسلا

***

: باوجلا
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د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

لضافلا اناخأ هللا... لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ىقثولا هارعو ديحوتلا بانج ىلع كتريغل اريخ هللا كازج وأال:
هب زيمن رمأ اذهف نيدهاجملا و داهجلا ىلع كتريغو كبح ىلعو

!! ةرجأتسملا ةحئانلا باطخ نم ىلكثلا ةحئانلا باطخ

مظعأو بحأ داهجلا و ديحوتلل انبح نأ لضافلا يخأ كش :ال ايناث
انديحوت ناكل كلذ خبالف األرم ناك ولو صاخش لأل انبح نم اندنع

.. نخد هيف الوأ وخدم انناميإو

نم ةفئاط قلقلا و جاعزن اإل اذه يف ككراش دق هنأ كملعأ : ثاثلا
كلذلو .. ريقفلا دبعلا مهنمو بلاالد ىتش يف نيدحوملا كناوخإ

يف انناوخ إل احصن ةرام اإل عقوم ىلإ ةلا سر لا سرإب مايأ لبق ترداب
احصن درلا اذه ةياهن يف اهفورحب كل اهتبثأس .. نابلا وطلا ةرام اإل

.. كنظ نسح دنع هللا ءاش نإ كخياشم نأب كل ان يمطتو هللا نيدل
اإل عقوم يف انناوخإ نم درلا راظتناو اهرشن مدعب بغرا تنك دقلو
، ءيشب ةظحللا هذه ىلإ يتلا سر ىلع اودري مل مهنكلو ةرام
نإ داهجلا و مهديزت ونل مهرضي ام اهيف سيل هللا ءاش نإ يتلا سرو
يرشن يعاود نمف .. نيئنا شلا نعاطم نم انيصحتو ازع هللاإال ءاش
دريو نيدهاجملا انناوخإ ىلع لواطتي دق نم ىلع قيرطلا دس اهل
نم انه اهرشن تيأرف لمهلا وغلاالةو قاف اآل ذاذش بولسأب مهيلع

ةحصانم ىلع صيرح لك هب يدتقيل لثم األ بولس باأل ةردابملا باب
.. نيدهاجملا و داهجلا

كتريغو كتحصانمل يريدقتو يركش لضافلا يخأ كل رركأ : اريخأ
ىلع ىنمتأو .. ارخآو وأال ديحوتلا و نيدهاجملا و داهجلا ىلع

نيدهاجملا مهناوخإ ىلع مهراكنإ يف األبد مازتلا امومع بابشلا
ءادعأ اونيعي ال نأ ىلع صرحلا هللاو ليبس يف مهئامدل نيلذابلا

.. نيدلا راصنأ نم مهناوخإ ىلع د اهجلا

هيف ترشن يذلا ةرام اإل عقوم ىلإ اهتسرأ يتلا يتلا سر هذهو
هللا.. هظفح رمع ملاال ةملك

هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هللاوصلا دمحلا )
وااله نمو

هللا ةمحرو مكيلع الم سلا / ةرام اإل عقوم يف لضاف األ ةوخ اإل
: دعبو هتاكربو
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د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

ىلإ هرودب اهلصوي نم ىلإ هذه يتلا سر اولصوت نأ مكيلع ىنمتأف
لأل هيلإ نيبرقملا نم دحأ ىلإ هللاوأ هظفح رمع ملاال نينمؤملا ريمأ

.. ةيمه

ينكراش اجاعزناو اضاعتما تسمل يننأ قدصو ةنامأ لكب اهدافمو
قدصب نيلا وملا و اهل نيصلخملا و اإلسالةيم ةرام اإل يبحم ضعب هيف

ةلا سرلا يف درو ام هببس جاعزن اال اذهو هللا، هظفح رمع مللال
رطفلا عيد ةبسانمب رمع ملاال ين نمؤملا مأير ةليضفل ) ةبوسنملا

( ديعسلا

اإلسالةيم ناتسناغفأ ةرامإ هللا:(نإ هظفح هلوق اهيف درو يتلا و
يف ةرواجملا لودلا مجيع عم ةيباجيا ئانثية تاق عال ةماقإب نمؤت

لماشلا نواعتلل دجيد باب حتف ،ورتيد لباقتملا مارتح نماال راطإ
ربتعن اننإ ، راوجلا نسح يةو داصتق يةاال منتلا جماالت يف اهعم

رنويدنأ ، رامعتس لال اهتمواقم يف دحاو بيت ةباثمب هلكا ةقطنملا
نئمطنو ، ةقطنملا يف عاضو األ رارقتسا يف يباجي اإل انرودب موقن

نأي ألدح حمست ال اهنأ امك .... اإلسالةيم ةرام اإل نأب لودلا مجيع
اآلرخين... نوؤش يف لخدتت ال اضيأ يهف ، اهنوؤش يف لخدت

يف لودلا ضعبل دهتيًاد ناتهبلا و روزلا ب انروص ي ودعلا عإالم نإ
... ملا علا

نأ ملا علا يف ةلود ألي حمست ال ةرصاعملا ية لودلا فارع نإاأل
ةرئادلا برحلا نإو ... ةرواجملا لودلل ية لخادلا نوؤشلا يف لخدتت

الةتف تحت ية رامعتس اال ةعسوتلا االربميلايةو فدهب ةقطنملا يف
ية،و ناسن قلايماإل دض اهتق قحي يف برح يه باهر دضاإل برحلا

الم... ،وسلا لدعلا

وقلا لودلا اإلسالمية،و لودلا مجيع نم ددصلا اذه يف وجرأ ننإی
اإل اهرود ءادأب موقت ،نأ زايحن اإل مدع لودلا ةكرحو ، ةرواجملا ية

يخ.....)هاـ. ي راتلا يباجي

ألمهن داهجلا و ةرام لإل نيبحملا نم انل ناوخإ جعزناو انجعزنا دقل
باطخلا وه اذه سيلف ؛ نيدهاجملا نم باطخلا اذه اودهعي مل

ىتح نيدلا هب رصنو هللا هظفح رمع ملاال نم هيلع اندتعا يذلا
،نإ مكيلإ باطخلا ةبسن يف مكل نيبحملا انناوخإ ضعب ككش
اوسيل ةرام اإل فص يف مهؤاقب ينم هيو مهجاعزنا نع ملكتأ نيذلا

نم ةفئاط مه لب ؛ ركعلا ءاملا يف نيديصتملا غلاالةوأ نم
ىلع مكداهج معد نومدقيو راهن ليل مكل نوعدي نيذلا نيصلخملا
تسلو اذه ىلع مكل مسقأو وهللا، يأ نيدايملا نم ريثك معد
سانلا بحأ نم مه جاعزن اال ينكراش نم نأ ؛ مسقلل ارطضم
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د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

.. مكداهجلو مكل مهصلخأو

و ديحوتلا يف هللا هللا : نابلا طلا يف نيدهاجملا انناوخإ ايف
هذه لثمب مكناوخإ فص اوقشت ،وال مكلبق نم ىتؤي ؛ال داهجلا

تاحيرصتلا ىلإ انب اوعجرت ،وال اهنع ىنغ يف متنا يتلا تاريبعتلا
نيح ىلو األ مكترامإ يف لبق نم مكناوخإ تجعزأ يتلا ىلو األ

.. تاحيرصتلا نم اهوحنو ةدحتملا يفاألمم دعقمب نوبلا طت متنك
انتءاجف اهيف رمع ملاال حصاني نم بهذ نيح اننويع ترق اهمويو

نم ةءاربلا و هيلع صرحلا و قحلا ىلع تابثلا هنم؛ب نيمطتلا تاملك
.. ةحصانملا ىلع ركشلا و لطابلا

.. انبابحأو انناوخإ

نم لتاقو اهيلإ نوعستو اهنودشنت يتلا اإلسالةيم ةلودلا نإ
نم مهءامدو مهحاورأو مهرامعأو مهسوفن اولذبو انناوخإ اهلجأ
يأ اهنع ىضرت نل مكل بحم ملسم لك اهيلإ علطتيو ، اهتماقإ لجأ
اوهرك نيذلل ةعباتم هللا عرشل ةلطعم ةرواجم ريغ وأ ةرواجم ةلود

مهل متنلأو متيبأ مأ متئش - كش نود اهن وربتعيسو هللا.. لزن ام
..فال ءاعمج ملا علا لودل دهتیًاد اهنوربتعيس - هومتظلغأ مأ لوقلا
مهف ؛ اريخ مهنم اوجرت ،وال مكنع اوضريل انناوخإ اي مهودجتست

.. مكداهج ىلع نورمآتيو مكترامإ ىلع نورهاظتي مكيلع ٌبلإ

مكناوخا لتاقتو مكلتاقت يتلا ناتسكابلا ؟ انناوخإ اي نوجرت نم
..؟ مهدجاسم رمدتو

لتقتو نجستو مكداهج ىلع رمآتت يتلا ةيضفارلا ناريإ نوجرت مأ
؟ مكناوخإ

؟ نيملسملا اإلسالمو براحت يتلا ايسور نوجرت مأ

األ نيملسملا مكناوخإ ءامد دعب فجت مل يتلا نيصلا نوجرت مأ
اآلن؟ ىتح اهيف روغو

مهريغ مث له ، مكب نوطيحي نيذلا ةرواجملا لودلا مه الء ؤهف
؟ هيلع مكباطخ لمحن نأ اننكمي

ىوعدلا فيز رهظتل نيملسملا قح يف مهريغو مه مهليعافأ نإو
يف ةلود ألي حمست ال ةرصاعملا ية لودلا فارع نإاأل لوقت يتلا

ال مهف ، ةرواجملا لودلل یة لخادلا نوؤشلا يف لخدتت نأ ملا علا
قيقحتل ةروكذملا فارع األ هذه ىلع جورخلا نم نوجرحتي

باال دعنو كلذ نم نحن ربتنأ فيكف .. مهذوفن ةيامحو مهحلا صم
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د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ىلو األ ةعومجملا

؟ اهيلع جورخلا نم ظفحتن فيكو ؟ باسح هل بسحن وأ هب مازتلا
؟! اهب مازتل باال دوعولا مهل لذبن اذاملو

يف ةرفاكلا و ةدسافلا ةمظن دواأل بطخ ىلع صرحي نم نإ
ب قيلي ال اذه ؛نإ انناوخإ اي متنأ متسل ؛ اهئاضر إل ىعسي نمو اننامز

.. اهبساني وال اإلسالةيم ةرام اإل

يف نحنف هللا؛ عرش بايغ لظ يف شيعن انمد ام انناوخإ اي اننإ
ىوقلا اهيف لكأي يتلا باغلا ةعيرش لظ يف شيعن ةقيقحلا

هذه لظ يفو ، باين واأل بلا خملا نيناوق اهمكحتو ، فيعضلا
مهنم اناجم ريخلا راظتنا وال انئادعأب نظلا ناسحإ انعفني ال نيناوقلا

هرصنتسنو بهللا نيعتسن لب .. مهت نهادم وأ مهؤادجتسا ،وال
مكلأسن انبابحأ اي ..اننأ اريصن بهللا ىفكو ايلو بهللا ىفكو ، مهيلع

ةيار نع اوفرحنت ال ؛نأ هتملك ليبس يف نودهاجت يذلا بهللا
الة وملا ،و هيف ضغبلا هللاو يف بحلا اهارع قثوأ نم يتلا ديحوتلا
لمش اوقرفتو داهجلا اوهّوشت ال نأو ، هيف ةاداعملا هللاو يف

ا لبقتسم ىلع ةقلقملا ةجعزملا تاحيرصتلا هذه لثمب نيدهاجملا
هذه تردص دق نوكت ال نأ يبلق نم اقداص ىنمتأ مكو ، داهجل
ذفلا لجرلا اذهل مارتحا نم هنكأ ؛امل هسفن رمع ملاال نع تاملكلا
لأسأ ، ةزيزع عةيلا ةزيمتم ةروص نم يسفن يف هل املو ، اننامز يف

اي يننإ .. اهولعو اهءاقنو اهزيمت ميدي نأو اهظفحي نأ ىلا هللاعت
هرخفو هزازتعاو هترصن نع اربعم بتكي والزلا بتك نمم ين اوخإ

يف تينمت ىتح هللا؛ هظفح نينمؤملا ريمأ صخشبو مكترامإب
ىلع دهاجي نيح همدق يف اءاذح نوكأ نأ ةروشنملا يتاباتك ضعب
ءادعأ سوؤر هب سودي ديحوتلا ةيار عفر أللج ىفطصملا يده

هللا..

هديحوت ةيار عفر لجأ نم نودهاجت يذلا ميظعلا بهللا مكلأسأف
انباأل اوتمشت ال ونأ انزازتعا اوريغت ال نأو انلا مآ اوبّيخت ال نأ

.. ءادع

يسدقملا دمحم وبأ / صلخملا مكمداخو مكوخأ

1430 لا 5وش

الم.. الةوسلا صلا هيلع ىفطصملا ةرجه نم

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ
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ىلو األ ةعومجملا سرهف

؟ ماسقلا بئاتك دارفأ مكح نع لا ؤس 
مكل اهتبسن نود ربنملا نم داوملا نم ددع ةمجرت مكح لوح 

؟ ةينمأ عاودل
شيعن يتلا ةيعيشلا ةلودلا ةموكح هنلعت ام قفو موصن له 

؟ اهيف
...)؟ حون مهوخأ مهل :(ذإقلا لجو هللازع لوق لوح 
رفكو ديحوتلا نع كلاليم يقلي ال يذلا يبأ عم لماعتأ فيك 

باال؟ ماكحلا
عبتي امو لدعلا بتاك قيرط نع ضرأ عيب قيثوت مكح نع 

؟ عيبلا ةيلمع ءانثأ مهتاطارتشا نم كلذ
؟ رئازجلا يف يعرش داهجلا له 

ادر نانبل يف ءوجللا تاميخم يف سامح تقلا انل زوحي له 
؟ حفر ةرزجم ىلع

؟ سامحل لا بملا عربتلا مكح لوح 
؟ تايارلا ب مهفلو مهنيفكتو ءادهشلا ىلع الة صلا مكح 

؟ يعرشلا نوذأملا لمع ةيعورشم لوح 
هملعي يذلا اهعقاو ىلع يهو ماسقلا بئاتك عم لمعلا مكح 

؟ عيمجلا
؟ ريفنلا أللج يتبوطخم قلطأ له 

؟ ةيآ مهف يف لا كشإ 
؟ تيغاوطلا راصنأ مكح 

؟ نانبل يف ةيباينلا تاباختن اإل مكح 
ةفئاط ماسقلا بئاتك لهو ، ةدرو رفك ةفئاط سامح ةكرح له 

؟ ةدرو رفك
ضعب حدقو ؟ سامح ةكرح يف يلعلا دماح خيشلا كالم يف مكيأر ام 

؟ هيف بابشلا
؟ تيبلا يف يتجوز باقن مكح 

؟ ينيوحلا قاحسإ يبأ يف مكتليضف يأر ام 
ـل؟ يوارسلا ءادترا ـم كح 

)؟ ةيداهجلا ةيفلسلا ) حلطصم ةحص نع 
يف هظفح رمع ملاال نينمؤملا ألريم بوسنم كالم لوح 

؟ رطفلا ديع يف ةروشنملا ةملكلا


